
 
 
 
Sisemajanduse koguprodukti regulaarne revisjon 2012. aastal 
 
7. septembril avaldas Statistikaamet 2008.–2011. aasta rahvamajanduse arvestuste regulaarse 
revisjoni. 2008. aasta arvestused revideeriti pakkumise ja kasutamise tabelite ning 2010. aasta 
arvestused ettevõtete majandusaasta kompleksse aruande (EKOMAR) põhjal. Nimetatud revisjonide 
põhjal korrigeeriti ka 2009. ja 2011. aasta arvestusi. Et 2011. aasta on aluseks 2012. aasta 
arvestustele, korrigeeriti ka käesoleva aasta juunis avaldatud 2012. aasta I kvartali sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) arvestusi. 
 
Revisjoni käigus täpsustati muu hulgas kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) 
arvestuses kasutatavaid algandmeid ja uuendati nimetatud näitaja arvestuskäiku. FISIM on oma 
olemuselt kaudne kasum, mida finantsettevõtted laenu andes või teistelt majandussektoritelt hoiuseid 
vastu võttes teenivad. Kui varem kasutati FISIM-i arvestustes laenude ja hoiuste kvartalikeskmisi 
intressimäärasid, siis nüüd tehakse arvestused kuukeskmiste põhjal. Alates 2009. aastast on Eesti 
Pangas kasutusel välismaailma FISIM-i arvestused. Korrektsiooni tulemusena muutus revideeritud 
aegreas FISIM-i toodang ja vahetarbimine, mis omakorda mõjutas otseselt finantssektori ja kaudselt 
(s.t vahetarbimise kaudu) teiste sektorite lisandväärtust. 
 
Revisjoni käigus analüüsiti veel SKP tehingute deflateerimist, sh kasutatavaid indekseid toodete 
tasemel, ja tehti vajalikud parandused. 
 
2012. aastal avaldatud revisjoni mõju SKP-le 

2012. aastal tehtud regulaarse revisjoni tulemusel muutus aastate 2008–2011 aastane SKP jooksev-
hindades –0,6% kuni +0,1% (vt tabel 1). SKP aastane reaalkasv muutus samal perioodil –0,5 kuni 
+1,1 protsendipunkti, kvartalikasv –1,4 kuni +1,6 protsendipunkti (vt tabel 2 ja joonis 1). 
 
 
 

Tabel 1. Jooksevhindades SKP enne ja pärast revideerimist, 2008–2011 

  
Enne 

revideerimist, 
Pärast 

revideerimist,
Erinevus,

% 
  mln eurot mln eurot
2008 16 304,2 16 235,1 –0,4
2009 13 839,6 13 761,7 –0,6
2010 14 305,3 14 322,7 0,1
2011 15 973,0 15 951,4 –0,1

 
 
 

Tabel 2. Revideeritud SKP kasvu (eelmise aasta sama kvartali suhtes) erinevus varem 
avaldatud kasvust, I kvartal 2008 – I kvartal 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

  
Kasv, 

% 
Erinevus, 

pp 
Kasv, 

%
Erinevus, 

pp
Kasv, 

%
Erinevus, 

pp
Kasv, 

%
Erinevus, 

pp 
Kasv, 

%
Erinevus, 

pp
I kvartal –3,4 –1,4 –11,6 1,6 –3,0 1,2 9,9 0,4 3,4 –0,1
II kvartal –1,2 –0,4 –16,1 1,0 3,3 0,8 8,3 –0,1     
III kvartal –1,8 0,2 –18,6 –1,0 5,2 0,7 9,3 0,8     
IV kvartal –10,0 –0,3 –9,5 –0,8 7,6 1,6 5,9 1,4     
Aasta –4,2 –0,5 –14,1 0,2 3,3 1,1 8,3 0,6     

 



Joonis 1. SKP reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enne ja pärast revideerimist, 
I kvartal 2008 – I kvartal 2012 
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